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Αθήνα, 20.2.2019

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συμμετοχής
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 10 π.μ. έως 5 μ.μ.

στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, Αθήνα
Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
H πρώτη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση είναι στα γραφεία του Συλλόγου Γ΄ Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα
την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και εάν δεν υπάρξει απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας θα πραγματοποιηθεί, οριστικά, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 10 π.μ. - 5 μ.μ. στον
ημιώροφο στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.
Διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της συνέλευσης έχει ενοικιαστεί ολόκληρος ο
ημιώροφος, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε συνδυασμό με τα αναγκαία ηχητικά συστήματα.
Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί :
1.

Διοικητικός Απολογισμός 2018 - Πρόγραμμα Δράσης 2019
- Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού έτους 2018.

2.

Οικονομικός Απολογισμός 2018 - Ισολογισμός έτους 2018 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
έτους 2018 - Προϋπολογισμός έτους 2019
- Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού 2018 και του
Προϋπολογισμού 2019.

Πρόκειται για μια σημαντική Γενική Συνέλευση που καλούμαστε να συζητήσουμε και να καταγράψουμε την
πορεία μας ως Σύλλογος κατά τη διάρκεια του 2018 και να καθορίσουμε τους στόχους και την τακτική μας
κατά το 2019, όσον αφορά τις διεκδικήσεις για τις απώλειες στις συντάξεις ως συνταξιούχοι της Εμπορικής
-ΤΕΑΠΕΤΕ αλλά και για τα γενικότερα θέματα που μας απασχολούν (δανειακές υποχρεώσεις, πρόσθετη
ασφάλιση υγείας, καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου κλπ).
Η μαζική παρουσία και η ενεργή συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Συμμετοχή με απόψεις και
προτάσεις κατά τη διαδικασία του διαλόγου, που θα ανοίξουν δρόμους και θα διαμορφώνουν συνθήκες
για λύσεις στις διεκδικήσεις μας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Στις 4 προηγούμενες ΓΣ (28/7/2016, 9/11/2016, 31/5/2017 και 15/3/2018) με την πέρα από κάθε προηγούμενο ιστορικά παρουσία σας, τη συμμετοχή σας με ομιλίες, παρεμβάσεις και έργα και την αταλάντευτη ψήφο σας καθορίσατε την αλλαγή της πορείας του Συλλόγου μας. Βάλαμε όλοι μαζί γερές βάσεις και
ο Σύλλογος έχει αλλάξει πορεία. Στη ΓΣ της 15/3/2019 καλούμαστε να συνεχίσουμε προχωρώντας στα
επόμενα βήματα διεκδίκησης και υλοποίησης των στόχων μας, για τα ειδικά ασφαλιστικά μας δικαιώματα
αλλά και όλα τα άλλα θέματα που μας απασχολούν και για τα οποία το ΔΣ έχει επεξεργαστεί προτάσεις και
πρόγραμμα δράσης.
Η ΓΣ της 15/3/2019 με τη συμμετοχή όλων μας πρέπει να είναι ακόμα πιο μαζική και ουσιαστική από τις
προηγούμενες. Ακόμα και από την ιστορική σε συμμετοχή της 15/3/2018. Πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμα
μεγάλο σταθμό στην πορεία του Συλλόγου και στην υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας για
αξιοπρεπή - ανθρώπινη ζωή ως συνταξιούχοι.
Η μαζική μας συμμετοχή στη ΓΣ, η ποιότητα του διαλόγου και οι αποφάσεις μας θα δείξουν προς όλους ότι
οι Συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας δεν επαιτούν αλλά έχουν γνώση και δύναμη και ΑΠΑΙΤΟΥΝ να
ζήσουν αξιοπρεπώς, όπως αξιοπρεπώς πορεύτηκαν και ως Εργαζόμενοι και κατέβαλλαν στο ακέραιο όλες
τις υποχρεώσεις τους.

Όλες και Όλοι στη Γενική μας Συνέλευση στις 15/3/2019 στο ΤΙΤΑΝΙΑ
Συνεχίζουμε με Ψηλά το Κεφάλι,

με Γνώση και Δύναμη για Αξιοπρεπή Ζωή.

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης

Γιώργος Δέδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για τη συμμετοχή των συναδέλφων των περιοχών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κομοτηνής, Βόλου,
Λάρισας, Λαμίας, Πάτρας, Ιωαννίνων, καλό θα είναι να δρομολογηθούν πούλμαν με πρωτοβουλία των
Τοπικών Παραρτημάτων του Συλλόγου.
Επίσης, για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ.
αποφάσισε να τους χορηγηθεί το αντίτιμο για τα εισιτήρια λεωφορείου ή τραίνου ή πλοίου ή αεροπλάνου,
μέχρι του ποσού των 45 ευρώ ανά δρομολόγιο, με την προσκόμιση απαραιτήτως των σχετικών πρωτότυπων
εισιτηρίων, αποδείξεων διοδίων και λοιπών δικαιολογητικών.
Τέλος, σε συναδέλφους που διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χλμ. από την Αθήνα και θέλουν
να συμμετάσχουν, θα τους καταβληθούν επιπλέον 50 ευρώ για διανυκτέρευση, με την προσκόμιση της
πρωτότυπης απόδειξης του ξενοδοχείου.

